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1 Allmänt 

 

1.1 Övergripande beskrivning 

Detta dokument beskriver funktionaliteten för ansökan av second opinion inom allmän barn- och 
ungdomstandvård i applikationen Tandvårdsfönster. 
 
Det regelverk som ligger till grund för funktionaliteten återfinns på Enheten för tandvårdsstyrnings 
(Eft) webbsidor: vardgivare.skane.se/tandvard 
 
 
Vidare i detta dokument avser ansökan specifikt second opinion. 
 
 

1.2 Förutsättningar 

 Användaren är registrerad som användare i applikationen för berörd tandvårdsenhet  

 Användaren har ett smart kort med ett installerat SITHS-certifikat, placerat i kortläsare som 
är ansluten till datorn. Datorn har korrekt version av NetID installerat. 

 Berörd tandvårdsenhet är registrerad.  

 Berörd tandvårdsenhet har ett ackrediteringsavtal för allmän barn- och ungdomstandvård i 
Region Skåne.  
 

 
 
  

http://vardgivare.skane.se/tandvard
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2 Statusar 

 
 
En ansökan kan ha olika status under dess giltighetstid. En förklaring till vad dessa innebär följer 
nedan. 
 
 

Namn på status Betydelse 
Utkast Ansökan har skapats och sparats men ännu inte blivit inskickad till Eft. 

Ett utkast är endast synligt för aktuell användare. 
 

Inskickad Ansökan har blivit inskickad till Eft. 
 

Under handläggning Ansökan är under bedömning (handläggning) av Eft. 
 

Avvaktar komplettering Eft har bedömt att ansökan behöver kompletteras och återsänt den 
med uppgifter om vad som behöver kompletteras. 
 

Kompletterad Ansökan är kompletterad och återsänd till Eft. 
 

Klar för bedömning Ansökan är fullständig och klar för bedömning. 
 

Bedömd - Godkänd Det har vid en second opinion bedömts ett tandregleringsbehov och 
det har skapats en betalningsgaranti som skickats ut till 
vårdnadshavare/ myndig person. 
 

Bedömd – Med 
begränsningar/yttrande 

Det har vid en second opinion bedömts att det föreligger behov av ny 
urvalsvisning.  Information skickas ut till vårdnadshavare/ myndig 
person. 
 

Bedömd - Avslaget Det har vid en second opinion bedömts att det inte föreligger ett 
tandregleringsbehov.  Information skickas ut till vårdnadshavare/ 
myndig person. 
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3 Inloggning, portalen 

Inloggning i Tandvårdsfönster sker på webbadressen: http://vardgivare.skane.se/tandvardsfonster/. 
 

 

 
 
Användaren klickar på ”Logga in - Tandvårdsfönster”. Systemet startar inloggningsdialogen där 
användaren får välja sitt certifikat, samt sin PIN-kod för inloggning. 
  

http://vardgivare.skane.se/tandvardsfonster/
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Om användaren har behörighet att arbeta med mer än en tandvårdsenhet visas en urvalslista där 
användaren uppmanas att välja den tandvårdsenhet (klinik) som denne ska arbeta med, se bild 
nedan. 
 

 
 
Efter eventuellt val av tandvårdsenhet visar Tandvårdsfönster en portalwebbsida, se bild nedan. Om 
användaren har behörighet till funktionerna för Allmän barn- och ungdomstandvård så visas en 
huvudflik i den blå listen överst på sidan (se övre röd markering i bilden nedan). 
 
Om användaren har behörighet till andra funktioner i Tandvårdsfönster visas även dessa huvudflikar. 
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För att välja funktion klickar användaren på ”Allm BoU” i den övre blå listen och klickar därefter på 
den funktion som användaren vill arbeta med i rullgardinsmenyn som visas.  
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4 Ansök second opinion 

 
 

 Användaren klickar på toppmenyn Allm BoU och menyvalet Ortodonti ->Ansökan second 
opinion  

 
 
  

Gör 
så här 
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4.1 Sök patient 

 
Ange personnummer och klicka därefter på knappen Sök. I samband med sökning visas en 
kontrollfråga för att säkerställa att det är rätt patient. 
 

 
 
Om det är rätt patient, klicka på knappen Nästa >>. 
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4.2 Ansökningsinformation 

 
I detta steg ska allmän information om ansökan fyllas i. 
 

 Urvalsdatum – datum då patient var på urvalsvisning gällande aktuell second opinion-
ansökan. Kan inte vara längre tillbaks i tiden än 270 dagar då en ansökan måste skickas in 
inom 270 dagar efter en urvalsvisning. 

 Urvalsansvarig – vem som var ansvarig för urvalsvisningen. Om aktuell person inte finns med 
i urvalslistan är det möjligt att klicka i Urvalsansvarig finns inte med i listan och därefter 
mata in ett namn i fältet bredvid som blir synligt. 

 Meddelande till Enheten för tandvårdsstyrning – möjlighet att skicka med ett meddelande i 
ansökan. 

 

 
 
Urvalsdatum och Urvalsansvarig är obligatoriska fält. 
 
Klicka på knappen Nästa >> om du vill fortsätta annars klicka på Spara utkast. 
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4.3 Bilagor 

 
I detta steg ska ansökan kompletteras med obligatorisk dokumentation såsom kliniska foton och 
eventuellt andra röntgenbilder och bilagor. 

1. Lägg till kliniska foton och vid behov även röntgenbilder och andra foton. 
2. Vid behov bifoga bilagor av typen Annat eller Journalkopior. 

 

 
 
Kliniska foton och röntgenkartor 
Fotokartan Kliniska foto Ort är obligatorisk för ansökan. Därtill går det att lägga till ytterligare 
röntgenkartor/fotokartor genom att klicka på det gröna krysset eller texten Lägg till. Se mer i bilaga 1 
hur man hanterar/lägger till fler röntgenkartor/fotokartor. 

Klicka här för att lägga 
till kliniska foton 
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Analogt material 
Analogt material som bifogas ska anges och vilken typ av material det är. 
 

 
 
 
Bilagor 
Om bilagor ska bifogas, välj först dokumenttyp och klicka därefter på knappen Bläddra/Browse och 
leta upp aktuell fil i det öppnade dialogfönstret och välj knappen Öppna. Klicka därefter på knappen 
Lägg till och vald fil kommer att visas i listan under. 
 

 
För att ta bort en felaktigt bifogad fil ska krysset längst till vänster på raden för aktuell bilaga 
markeras och därefter klicka på knappen Ta bort markerade. 
 
Om möjligt försök ha alla inskannade sidor för journalkopian i ett och samma bifogat dokument. 
 
Klicka på knappen Nästa >> om du vill fortsätta annars klicka på Spara utkast. 
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4.4 Granska ifylld information 

 
I detta sista steg ska ifylld information granskas innan den skickas in. 
 

 
 
 
Efter att man signerat visas en bekräftelsesida: 

 

Glöm inte att 
kryssa här! 

Glöm inte att 
kryssa här! 
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5 Hantera utkast 

 
Vid skapande av ansökan kontrollerar Tandvårdsfönster automatiskt om det redan finns utkast för 
aktuellt personnummer. I de fall det redan finns påbörjat utkast för aktuellt personnummer får man 
möjlighet att återuppta befintligt utkast eller påbörja ny ansökan (befintligt utkast tas bort).  
 

 
 
 
Det går även att se i en lista vilka utkast det finns för ansökan av second opinion. Välj toppmenyn 
Allm BoU och menyvalet Ortodonti->Utkast second opinion. Då visas följande sida där det är möjligt 
att återuppta eller ta bort ett utkast. 
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6 Sök ansökningar 

Det finns 2 sätt att söka fram en ansökan för second opinion: 
1. Via Mina ansökningar, second opinion 
2. Via Sök ansökan second opinion 

 
 
 

6.1 Se mina ansökningar second opinion 

 
Välj Allm BoU i toppmenyn och därefter Ortodonti->Mina second opinion. Då visas nedanstående 
sida där det är möjligt att titta på en ansökan genom att klicka antingen på ansöknings-id:t till vänster 
eller på texten Visa till höger. Även  
 

 
 
 
 
 

6.2 Sök ansökan second opinion 

 
Det är även möjligt att söka fram alla ansökningar som har skickats in för second opinion från aktuell 
tandvårdsenhet. Välj Allm Bou i toppmenyn och därefter Ortodonti->Sök second opinion. Då visas 
nedanstående sida.  
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Där är det möjligt att titta på en ansökan genom att klicka antingen på ansöknings-id:t till vänster 
eller på texten Visa till höger (se rödmarkering). 
 

 
 
Det är även möjligt att exportera framsökt resultat till Excel genom att klicka på texten Exportera till 
Excel nederst i bild. 
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6.3 Visa vald ansökan 

 
Nedanstående bild visar ett exempel på en ansökan för second opinion. Om det har bedömts att 
ansökan behöver kompletteras visas även den informationen här. Under fliken Historik kan man följa 
vad som har hänt med ansökan. 

 
 
 

6.4 Komplettera inskickad ansökan 

 
Inskickad ansökan kan kompletteras tills statusen ändras till Under handläggning. Därefter går det 
inte att komplettera ansökan. När det bedöms att det saknas information ändras status till Avvaktar 
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komplettering och komplettering är möjlig. För en dylik ansökan visas vad som behöver kompletteras 
och när det senast ska vara inskickat, se rödmarkering nedan. 
 

 
 
Klicka på knappen Komplettera för att påbörja en komplettering av ansökan. 
 
 
Samma information syns i listan Mina ansökningar, second opinion. 
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7 Automatiserade meddelanden 

 
När det sker en händelse med en ansökan skickas det ett meddelande till aktuell tandvårdsenhet (där 
patient är listad). Om det finns nya meddelanden, inte äldre än 7 dagar, visas följande information på 
startsidan. 
 

 
 
 
Om man klickar på länken meddelanden visas alla meddelanden 1 år tillbaka. 

 
 
Det går även att klicka på menyvalet Meddelanden vilket också kommer att visa ovanstående sida. 
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8 Bilaga 1 

 

 
 
När man klickat på bilden med ett plustecken (se rödmarkering ovan) öppnas nedanstående fönster 
där man kan välja vilken röntgenkarta/fotokarta man vill använda. 
 

 
 
När man valt röntgenkarta/fotokarta kan man antingen dra en bild (som bilden nedan visar) från t ex 
Utforskaren till rutan där ni vill infoga den eller klicka på önskad ruta och därefter bläddra fram 
önskad bild att bifoga. 
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I rutan som öppnas ska man även ange exponeringsdatum och för de flesta röntgenkartor/fotokartor 
även vilka tänder bilden visar samt skriva kommentar om bilden. Man kan även välja att återanvända 
det angivna datumet till framtida bilder vilket gör att efterföljande bilder, för samma ansökan, man 
väljer att ladda upp kommer att få samma datum. 
 

 
Därefter visas den uppladdade bilden i rutan på röntgenkarta/fotokarta. 
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Genom att klicka på bilden med plustecknet  kan man välja att lägga till flera 
röntgenkartor/fotokartor. När man gjort detta kommer även dessa visas i den övre delen. Genom att 
klicka på dessa väljer man vilken röntgenkarta/fotokarta man vill granska. 
 

 
 

Om man klickar på bilden med det röda minustecknet  får man möjligheten att radera den 
röntgenkarta/fotokarta som visas. 
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Efter att man stängt fönstret kommer de bifogade röntgen/fotokartorna visas i huvudfönstret. 
Genom att klicka på dessa öppnar ni det modala fönstret med den röntgenkarta/fotokarta du klickat 
på i granskningsläge. 
 

 
 
Tomma röntgenkartor plockas bort automatiskt när ansökan skickas in. 
 


